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ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

21. 11. 2011

Přítomni: Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová, Mgr. R. Melichar, RNDr. P. Petřík, 
Ph.D., Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček

Hosté: J. Choura, M. Iglo, Z. Mutínská, M. Rych
Omluveni:   P. Jindřich, J. Sedmihradská, Ing. J. Žák

Program jednání:
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
3. Úkoly ze schůze rady města
4. Koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích – další kroky 
5. Různé 

Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650.

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 9. 11. 2011. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na 
zařazení do programu. Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 21. 11. 2011 a určuje zapisovatelem z 
jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 (dr. Petřík)
Návrh byl přijat.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 
Tajemnice komise pí Mutínská předložila zprávu o novinkách v písemné podobě všem přítomným 
členům. K tomuto neměl nikdo z přítomných žádných připomínek.

3. Úkoly ze schůze Rady města
Rada města nepověřila KŽP žádnými úkoly. 

4. Koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích – další kroky 
Na základě bodu 3/KŽP 09 vznikla pracovní skupina (PS) složená z členů bezpečnostní komise J. 
Choury, M. Rycha a členů KŽP dr. P. Petříka a Ing. V. Jarolímové. Na 1. schůzce PS byly ujasněny 
hlavní body spolupráce a vznikly návrhy podkladů. Další PS se odehrála 15. 11. 2011 za účelem 
zlepšení situace v okolí nádraží ČD. 
Na jednání KŽP byl předloženy tyto podklady: 

 Soupis lokalit, kde dochází pravidelně k poškozování majetku města.
 Soupis lokalit dle požadované úrovně údržby pořádku veřejného prostranství.
 Soupis lokalit, kde je třeba zvýšit úroveň výsadeb veřejné zeleně.

Ukázalo se, že většina problémových lokalit se nachází v centru města, nicméně nesmí se zapomínat 
i na okrajové části města. K jejich řešení je nutné, aby se zkoordinovala činnost OŽP, TS, MP 
Čelákovice i osadních výborů. Bude vhodné zpracované výstupy připravit do Zpravodaje Města 
Čelákovic a doplnit příp. anketou na webu. Návrhy by měla posoudit také komise pro rozvoj města a 
zavedení MA21.

Návrh usnesení: KŽP doporučuje postoupit předložené podklady věnující se koncepci řešení 
stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích řediteli Technických služeb 
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Čelákovice, p.o., veliteli Městské policie, OŽP MěÚ, komisi pro rozvoje města a zavedení MA21 
a členům osadních výborů Sedlčánky a Záluží k vyjádření či doplnění do konce ledna 2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

5. Různé

5.1. Oznámení zpracované ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí záměru „Čerpací stanice pohonných hmot – Čelákovice“, zařazeného do kategorie II
KÚSK zveřejnil oznámení na záměr „Čerpací stanice PH – Čelákovice“ (ČS PH). Záměr podléhá 
zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2011 Sb. KŽP se zabývala dostupnými podklady na stránkách 
CENIA a zvažovala především vliv stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel. Zohlednila především 
fakt, že stanice by představovala nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší (výdejní stojan, stáčecí 
šachta, které nebudou napojeny na rekuperaci par). Novým liniovým zdrojem by měly být cisterny, 
zavážející ČS PH motorovou naftou. V podkladech především nebyl brán v potaz nadregionální 
biokoridor K10 Stříbrný roh–Polabský luh (Labe) nacházející se 100 m severně od zamýšleného 
objektu. Obslužnost v místě je již dnes vyhovující (nejbližší ČS PH se nacházejí ca 1,5 km a 2,4 km 
vzdušnou čarou). V projektu není také posouzen kumulativní vliv LPG. 

Návrh usnesení: KŽP se zabývala záměrem „Čerpací stanice PH – Čelákovice“. Vzhledem 
k předpokládanému zatížení horninového prostředí ropnými látkami v areálu Kovohutí a 
kumulativnímu vlivu znečištěného ovzduší v okolí je jakýkoli další znečištění nežádoucí. KŽP 
proto nesouhlasí s uvedeným záměrem. 
Hlasování: pro 6, proti 1 (ing. Červinka), zdržel se 0
Návrh byl přijat.

5.2. Poškození kořenů stromů na Náměstí 5. května
V souvislosti s usnesením RM 10.1./21 z 3. 11. 2011 předseda KŽP navrhnul uvést upřesňující 
informace. Při společné obhlídce staveniště 17. 8. 2011 vedoucí OŽP a předsedou KŽP bylo zjištěno, 
že vedená trasa přeložené silnice zasahuje do kořenového systému nejméně sedmi vzrostlých stromů 
(č. 56, 55, 57, 58, 64, 86, 96) a jde přímo středem čtyř vzrostlých tisů (č. 59–62), které musely být 
proto odstraněny. Podnět o poškození stromů na OŽP byl dále postoupen na vyšší úřad, protože OŽP 
není příslušný jej řešit. Kořeny poškozené rypadlem byly následně zaříznuty na hladký povrch, ale 
nebyl bezprostředně zakryt obnažený kořenový bal a v suchém počasí nebyla zajištěna zálivka 
(doporučení na ošetření zaslal předseda KŽP vedoucí OŽP dne 24. 8. 2011). Postup ani samotný 
projekt nerespektovaly plně normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Předseda KŽP doporučil, aby se stavební 
práce řídily vždy touto normou, případné škody na stromech dokumentovaly a ve spolupráci se 
technickým dozorem investora dále řešily. Dále bylo doporučeno, aby OŽP využíval svých kontrolních 
kompetencí vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Poškození stromů 
nyní řeší ČIŽP ve správním řízení.

Návrh usnesení: KŽP doporučuje, aby při výběrových řízeních na technický dozor investora 
(TDI) stavebních prací bylo požadováno, aby se činnost TDI řídila i s ohledem na ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch. KŽP 
dále upozorňuje, že místně příslušný orgán ochrany přírody disponuje v tomto ohledu 
kontrolními kompetencemi vyplývajícími ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Hlasování: pro 7, proti,0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

5.3. Vyhlášení památného stromu
V návaznosti na bod 7/KŽP 05 byl členům komise předložen záměr vyhlásit za památný strom zralého 
věku na pozemku parc. č. 444/7, k.ú. Sedlčánky, kde se již nyní nachází VKP tůň „Hrad“.

Návrh usnesení: KŽP doporučuje vyhlásit dub letní (Quercus robur) na pozemku parc. č. 444/7, 
k.ú. Sedlčánky za památný strom v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Skalický)
Návrh byl přijat.

5.4. Komunikace KŽP a OŽP
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 Vývoj vyhlašování VKP“Na Vinici“ (K bodu 6 KŽP/08) . 17. 10. 2011 ing. J. Č. (OŽP MěÚ) 
informovala předsedu KŽP, že pokud účastníci řízení, kteří do termínu nezaslali písemné 
vyjádření, nebudou reagovat ani na usnesení o možnosti navrhovat důkazy, které jim bude 
zasláno, potom není jejich písemný souhlas potřeba a VKP bude rozhodnutím zaregistrováno. 
Dne 14. 11. 2011 informoval starosta předsedu KŽP o tom, že ve správním řízení, které bylo 
zahájeno z podnětu občana dr. Petříka, se několik vlastníků dotčených nemovitostí ohradilo a 
nesouhlasilo s vyhlášením VKP, a řízení bude proto dle lhůt ve Správním řádu zastaveno. 
Předseda KŽP upozornil, že je potřeba vydat rozhodnutí o námitkách (tj. měly by být jasně 
dané důvody odmítavého postoje dotčených vlastníků, aby se daly vypořádat), a to jim pak 
zaslat k opětovnému vyjádření dle lhůt ve správním řádu. Vyhlášení VKP je akt ochrany 
přírody (státu) ve veřejném zájmu. Tento veřejný zájem je dostatečně odůvodněn v 
podkladových materiál v podnětu, kde jsou popsány podmínky zachování předmětu ochrany. 
V případě nevyhlášení VKP (tj. nedostatečné ochrany) hrozí ztráta nebo poškození předmětu 
ochrany. K dořešení se sejde ještě předseda KŽP a vedoucí OŽP.

 Smogová situace v Čelákovicích. Dne 13. 11. 2011 se předseda KŽP obrátil na OŽP a 
vedení Města v souvislosti s výskytem inverzních situací a zimního smogu v řadě českých 
měst (i naše město vykazovalo inverzní situaci – bezvětří, mlhy, teploty kolem nuly) s žádostí 
o sdělení aktuálních hodnot obsahu PM10 ve vzorcích odebíraných aktuálně v našem městě. 
Žádosti nebylo vyhověno. Je ve veřejném zájmu upozornit obyvatele na možná zdravotní 
rizika, která jim hrozí v případě překročení imisních limitů, a vydat k tomu příslušná opatření. 
(Pokud by byly zjištěné překročené některé imisní limity stanovené v prováděcím právním 
předpisu, může např. obec podle novely zákona o ovzduší č. 288/2011 Sb. přikročit k 
vyhlášení nízkoemisní zóny.) Na základě podnětu předsedy KŽP nechal starosta umístit 
informaci o smogové situaci ve Středočeském kraji na web města. Předseda KŽP dále 
požádal o vysvětlení, s kým bylo konzultováno přesunutí měřicího vozu mimo dohodnuté 3. 
měřicí místo, a dále vznesl dotaz, zda OŽP nějakým způsobem monitoruje kvalitu spalování v 
lokálních topeništích, jakým způsobem zareagoval na smogovou situaci ve městě a zda 
existuje jejich evidence. OŽP: Stanoviště měřícího vozu si vybrala měřící skupina s ohledem 
na možnost jeho připojení k el. síti a parkování měřícího vozu. Dle názoru měřících techniků 
tím nebudou výsledky měření nijak ovlivněny. OŽP nemá k disposici žádný potřebný 
nástroj ke zjišťování kvality spalování v lokálních topeništích, lokální topeniště se neevidují.
Vzhledem k tomu, že neexistují žádné jasně dané kroky, jak postupovat při smogových 
situacích, navrhnul předseda KŽP doporučení, které bude zohledňovat potřebu informovat 
obyvatele o možných rizicích na jejich zdraví (např. rozesíláním SMS přes infokanál), rušit 
sportovní akce pořádané městem apod.

Návrh usnesení: KŽP doporučuje RM přijmout soubor opatření/zpracování vyhlášky (na 
základě konzultací ve městech, kde již je tato zpracována), jak postupovat v případě vyhlášení 
smogové situace ve Středočeském kraji, a pověřuje KŽP jejích vypracováním do konce ledna 
2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

 Čerpání podpory z Nadace Partnerství. Dne 12. 10. 2011 zaslal předseda KŽP na vědomí 
vedoucí OŽP, tajemníkovi a starostovi informaci o možnosti získat pro obce poukazy na 
bezplatné arboristické ošetření, které uděluje Nadace Partnerství ve spolupráci se Společností 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. OŽP: Město si podalo žádost o ošetření památného 
stromu – Lípy u Kostela.

 Černé skládky. Dne 14. 10. 2011 zaznamenal předseda KŽP výskyt černých skládek na 
pozemku s parc. č. 69/10 v k. ú. Nehvizdy sousedícím bezprostředně s k.ú. Záluží u Čelákovic 
a také na Zálužském potoce, na soukr. p. č.p. 151/12 a 151/9. Příslib na odklizení na území 
města obdržel od ředitele TS Čelákovice, p.o. Na žádost zaslanou 18. 10. 2011 na odklizení 
mimo k.ú. města obdržel 25. 11. 2011 odpověď z oddělení odpadů KÚSK ve smyslu, že obec 
Nehvizdy má možnost požádat pro rok 2012 o finanční příspěvek na úklid nepovolené skládky 
ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství do 15. 12. 2011. Nejedná se o 
pozemky města Čelákovice, ale sousedí s městskými v bezprostřední blízkosti, a proto bylo 
s touto skutečností seznámeno vedení obou obcí Čelákovic a Nehvizd.

 Poškození městské zeleně. Dne 24. 10. 2011 se vedoucí OŽP obrátila na předsedu KŽP 
s žádostí o posouzení, zda byly poškozeny stromy v Lipové ulici. Po posouzení společně 
s ing. Červinkou bylo konstatováno poškození stromů. Případ byl předán MěÚ Brandýs n.L 
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k dalšímu řízení. Dne 17. 11. 2011 nahlásil předseda KŽP poškození stromu vandalem 
v Komenského ulici před ČSOB. Strom byl ošetřen TS.

 Žádosti o kácení stromů. Dne 7. 11. 2011 předala vedoucí OŽP žádost p. Č. o kácení 2 lip v 
ul. Lipová (č.j. MUC/10277/Žp/2011). OŽP objednalo ošetření 1 ks lípy před domem (obava z 
ohrožení nemovitosti) – doporučenou mírnou redukci koruny, s tím, že zdravotní stav se 
posoudí až při plném olistění a objektivně posoudí, zda je důvod ke kácení či nikoli. Druhý kus 
má z 50 % proschlou korunu. OŽP doporučil tuto dřevinu skácet a nahradit novou. Vlastník 
nepodal žádost o kácení, proto OŽP nechal z bezpečnostních důvodů ošetřit i tuto dřevinu 
pouze v nezbytném rozsahu. Dne 7. 11. 2011 obdržel předseda KŽP od vedoucí OŽP žádost 
p. S. na skácení břízy v Rumunské ul. (č.j. MUC/10655/Žp/2011). Ani jeden z navrhovaných 
stromů nevyžaduje skácení, a žádost proto byla doporučena k zamítnutí. 

 Do 15. 12. 2011 je možné prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-
stredocesky.cz podávání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012 také z 
fondu životního prostředí a zemědělství. 

5.5. Hluková studie
Podle informací radního Igla je jedním z doporučených kritérií pro úspěšné hodnocení našeho města 
na žebříčku MA21 posouzení hlukové zátěže. V Čelákovicích vzniká hluk převážně z dopravy a 
činnosti průmyslových podniků. Členové KŽP se shodli na tom, že je nutné vytipovat aspoň 3 místa, 
kde jsou překračovány limity, přičemž OŽP posoudí, zda podobná měření neproběhla ve 
srovnatelných městech. 
Návrh usnesení: KŽP pověřuje svoji tajemnici přípravou podkladů (tj. cenového návrhu, 
referencemi z měst, kde již studii mají zpracovánu a návrhem postupu a rozsahu měření) 
k případnému zadání měření hluku na území Města Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 12. 12. 2011 od 18:00 do 20:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:45 hodin.




